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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt-

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren op 

wonende te 

met keuze woonst te 

van Nederlandse nationaliteit 

-p.2 

ter zitting niet verschenen en niet vertegenwoordigd 

TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 

1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 

normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 

beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning. 

Te in de periode van 1 december 2015 tot en met 4 oktober 2016 

een loods als woonst ter beschikking te hebben gesteld. 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 

zijnde: 

Ligging : en de eigenaar 

geïdentificeerd zijnde als 

Herhaling na voorgaande veroordeling tot correctionele straffen - herhaling wanbedrijf op 

wanbedrijf-

met de omstandigheid dat de schuldige het misdrijf heeft gepleegd sedert hij veroordeeld 

werd bij arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, uitgesproken op 1 april 2015, tot 18 

maanden gevangenisstraf, arrest in kracht van gewijsde gegaan op het ogenblik van de 

nieuwe feiten en voordat vijf jaren zijn verlopen sinds hij zijn straf heeft ondergaan of sinds 

zijn straf verjaard is. 

{art. 56 lid 1 en 2 Sw} 

INSCHRIJVING DAGVAAR DING TER HYPOTHEKEN 

De aandacht van de gerechtsdeurwaarder, met de betekening gelast, dient erop gevestigd te 

worden dat deze dagvaarding, overeenkomstig artikel 6.3.1§6 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, artikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet of art. 11.2.3 van het 
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Onroerend Erfgoeddecreet , door zijn zorgen aan de bewaarder der hypotheken van de 

ligging van het onroerend goed dient te worden aangeboden teneinde overschrijving. 

***** ***** ***** 

INGEVOLGE VONNIS van de correctionele rechtbank Limburg, afdeling Hasselt, 13D kamer, 

dd. 30.04.2019, op tegenspraak gewezen, waarbij als volgt werd beslist: 

Verklaart de strafvordering ontvankelijk. 

Alvorens verder recht te doen : beveelt dat met het oog op de eventuele toepassing van art. 

37 ter en quinquies Swb. een maatschappelijke enquête over de gedragingen en het milieu 

van de beklaagde zal worden ingesteld, zijn lichamelijke en verstandelijke geschiktheid, de 

familiale, sociale en professionele context van de beklaagde. 

Beveelt een heropening der debatten en stelt te dien einde zitting op dinsdag 04 juni 2019 

om 9 uur, kamer 130. 

Houdt de uitspraak over de kosten aan. 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie. 

Beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, verscheen niet ter zitting van 04.06.2019, noch 

in persoon, noch bij wijze van vertegenwoordiging. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd als verhuurder, onderverhuurder of degene die het goed ter 

beschikking stelt, de loods gelegen te 

ter beschikking te hebben gesteld met het oog op bewoning van 01.12.2015 tot en met 

04.10.2016 terwijl deze niet voldoet aan de vereisten van art. 5 van de Vlaamse Wooncode. 

De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 

omschreven, wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld tijdens 

het opsporingsonderzoek, en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid : 

de overeenstemmende verklaringen van beklaagde en de bewoners, 

de vaststellingen van de wooninspecteur, en 

de resultaten van de huiszoeking. 
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Beklaagde is eigenaar van het bewuste onroerend goed, voor het tenlaste gelegde misdrijf is 

geen bijzonder opzet vereist. Het morele bestanddeel van onachtzaamheid of nalatigheid 

volstaat. 

Uit het technisch verslag en de foto's blijkt dat de loods meerdere gebreken vertoonde die haar 

ongeschikt maakte tot bewoning. 

Beklaagde wist of moest weten dat de ruimtes die hij ter beschikking stelde gebrekkig waren en 

niet aan de woning kwaliteitsvereisten voldeden. 

Beklaagde betwistte overigens zijn schuld niet. 

Aan beklaagde wordt de hierna vermelde bestraffing opgelegd, die aangepast is: 

*aan de aard en de zwaarwichtigheid van de lastens hem bewezen verklaarde feiten; 

*aan het gegeven dat hij de veiligheid van de bewoners in gevaar heeft gebracht; 

*aan de omstandigheid dat beklaagde niet uit winstbejag gehandeld heeft, doch aan de bewoner 

een noodoplossing heeft geboden; 

*aan zijn strafrechtelijk verleden; 

*aan het gegeven dat beklaagde zich bevindt in staat van wettelijke herhaling ingevolge arrest 

van 01.04.2015 . Dit arrest had kracht van gewijsde op het ogenblik dat de feiten van het 

huidige dossier werden gepleegd. De huidige feiten zijn gepleegd binnen de vijf jaar na het 

ondergaan van de straf of na de verjaring van de straf. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 186, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 56; 

Wet 05.03.1952 art.1 Wet 28.12.2011 art. 2 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1 KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

Art. 4 Vt.S.V. 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 
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UITSPRAAK 

De rechtbank beslist bij verstek. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde plichtig aan de ten laste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 

omschreven. 

Stelt vast dat beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt ingevolge veroordeling 

tot een gevangenisstraf van 18 maanden bij in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Hof 

van Beroep te Antwerpen dd. 01.04.2015. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 650 euro, door verhoging 

met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 6), gebracht wordt op 3900,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 

bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 282,17 euro, doch niet inbegrepen de kosten van betekening van huidig vonnis, welke 

eveneens door de veroordeelde dienen gedragen te worden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 05 augustus 2019 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer , griffier. 




